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EKONOMICKÁ ŘADA

7241B

597 Kč

733 Kč
Kožené boty s ocelovou
špičkou, elastická vložka do bot
odolná proti propichu
Velikosti: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

7241FT

1.195 Kč
Kotníkové boty z voděodolné kůže
s přírodním lícem a rychlým otevíráním,
ocelová špička boty, vložka do bot
z nerez oceli odolná proti propichu,
teplu odolná pryžová podrážka
(300°C/min.)

7216BKK

591 Kč

7243FT
756 Kč

614 Kč

Kožená obuv profesionální, voděodolné,
bez ochranné špice, bez ochrany proti
propichu
Velikosti: 35-48
EN 20347 O2 FO SRC

673 Kč

801 Kč
Kotníkové kožené boty, ocelová špička
boty, vložka do bot z kompozitního
materiálu odolná proti propichu

7247BK

1.048 Kč

1.210 Kč
Měkké semišové sandály se zapínáním
na pásek, špička boty z kompozitního
materiálu, vložka do bot z kompozitního
materiálu odolná proti propichu
Velikosti: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

7216SN

Velikosti: 35-48
EN 20347 O2 FO SRC

Velikosti: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

927 Kč

Velikosti: 35-48
EN 20345 S3 RS HRO SRC

725 Kč
Profesionální kožené polobotky,
voděodolné, bez ochranné špice,
bez ochrany proti propichu

7243BK

7243CR

986 Kč

1.370 Kč
Semišové sandály, perforované
se zapínáním na pásek, ochranná špice
z kompozitního materiálu, ochrana proti
propichu z kompozitního materiálu
Velikosti: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC
OMEZENÉ MNOŽSTVÍ

7200BKK

986 Kč

1.165 Kč
Boty z usně s přírodním lícem, odolné
801 Kč
proti vodě, špička boty z kompozitního
Kožené perforované sandály, ocelová
materiálu, vložka do bot z kompozitního
špička boty, vložka do bot z kompozitního materiálu odolná proti propichu
materiálu odolná proti propichu

682 Kč

Velikosti: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

Velikosti: 35 – 48
EN 20345 S3 SRC
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7201BKK

1.051 Kč

1.270 Kč
Boty z usně s přírodním lícem, odolné
proti vodě, špička boty z kompozitního
materiálu, vložka do bot z kompozitního
materiálu odolná proti propichu
Velikosti: 35 – 48
EN 20345 S3 SRC

7235BK

964 Kč

1.180 Kč
Měkké perforované semišové boty,
špička boty z kompozitního materiálu,
vložka do bot z kompozitního materiálu
odolná proti propichu

7248GK

870 Kč

1.135 Kč
984 Kč
Voděodolné boty z kůže Nubuk a ocelovou Semišové boty s všivkami z nylonu
ochranou špice s vrstvou polyuretanu
a ocelovou ochranou špice s vrstvou
polyuretanu
Velikosti: 35-48
EN 20347 S3 SRC

7236B
7210BKK

995 Kč

Velikosti: 35-48
EN 20347 S1P SRC

986 Kč

1.275 Kč
Voděodolné kotníkové boty
z kůže nubuk s nylonovými všivkami,
ocelovou špicí a ﬂexibilní
ocelovou ochranou proti propichu
Velikosti: 35-48
EN 20345 S3 SRC

OMEZENÉ MNOŽSTVÍ

7249G

769 Kč

1.011 Kč
Semišové kotníčkové boty se síťovou
vložkou, ocelová špička boty, elastická
vložka do bot odolná proti propichu
Velikosti: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

OMEZENÉ MNOŽSTVÍ

Velikosti: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

7249GK
7235B

924 Kč

1.220 Kč
Voděodolné boty z kůže nubuk
s nylonovými všivkami, ocelovou špicí
a ﬂexibilní ocelovou ochranou
proti propichu
Velikosti: 35-48
EN 20345 S3 SRC

OMEZENÉ MNOŽSTVÍ

7248G

750 Kč

990 Kč
Semišové boty se síťovou vložkou,
ocelová špička boty, elastická vložka do
bot odolná proti propichu
Velikosti: 35-48
Velikosti: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

EN 20347 S1P RS SRC
OMEZENÉ MNOŽSTVÍ

UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

919 Kč

1.044 Kč
Semišové kotníkové boty s všivkami
z nylonu, ocelovou ochranou špice
s vrstvou polyuretanu a rychlootevíracím
systemem
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7210PB

1.194 Kč

7211PG

1.245 Kč

1.425 Kč
1.425 Kč
Velurová bota, perforovaná, kompozitní Semišová obuv, perforovaná, ochranná
špička, kompozitní vložka proti propichu špice z kompozitního materiálu,
ochrana proti propichu z kompozitního
materiálu
Velikosti: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

Velikosti: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

7212FG

905 Kč

1.150 Kč
Bezpečnostní semišové boty,
perforované, s vložkou na špici proti
opotřebení, vysoce elastické a lehké
- přibližná hmotnost pro velikost
42: 450g, nedoporučuje se používat
při práci ve stavebnictví, zemědělství
a těžkém průmyslu, PU špice, kompozitní
vložka proti propichu*
Velikosti: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

7212LG

955 Kč

1.090 Kč
Dámské semišové perforované boty se
všivkami ze síťoviny.
Extrémně ﬂexibilní a lehké - přibližná
hmotnost velikosti 38 je 380 g
Nedoporučuje se pro náročné použití (stavebnictví,
zemědělství, těžký průmysl)

Velikosti: 34-42
EN 20347 S1P SRC

7214FN

1.085 Kč

1.285 Kč
Bezpečnostní boty z vodotěsné kůže
nubuk s vložkou na špici proti opotřebení,
vysoce elastické a lehké - přibližná
hmotnost pro velikost 42: 470g,
nedoporučuje se používat při práci ve
stavebnictví, zemědělství a těžkém
průmyslu, PU špice, kompozitní vložka
proti propichu*
Velikosti: 35 – 48
EN 20345 S3 SRC

7213FG

905 Kč

1.150 Kč
Bezpečnostní semišové boty s vložkou
ze vzdušné síťoviny, vysoce elastické
a lehké - přibližná hmotnost pro velikost
42: 450g, nedoporučuje se používat při
práci ve stavebnictví, zemědělství
a těžkém průmyslu, PU špice,
kompozitní vložka proti propichu*
Velikosti: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

7214LN

1.017 Kč

1.150 Kč
Dámské semišové nepromokavé boty
s ochranou špice proti oděru.
Extrémně ﬂexibilní a lehké - přibližná
hmotnost velikosti 38 je 380 g
Nedoporučuje se pro náročné použití (stavebnictví,
zemědělství, těžký průmysl)

Velikosti: 34 – 42
EN 20347 S3 SRC

7215FN

1.023 Kč

7217FG

1.315 Kč
Bezpečnostní boty z nubuku,
voděodolné, s vložkou na špici proti
opotřebení, vysoce elastické a lehké
- přibližná hmotnost pro velikost 42:
470g, nedoporučuje se používat při
práci ve stavebnictví, zemědělství
a těžkém průmyslu PU špice, kompozitní
vložka proti propichu*

1.345 Kč
Vysoce prodyšné boty se síťovinou
a všivkou proti oděru v oblasti špice
Extrémně ohebné a lehké - přibližná
hmotnost velikosti 42 je 490 g

Velikosti: 35-48
EN 20345 S3 SCR

Velikosti: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

1.175 Kč

Nedoporučuje se pro těžké práce (stavebnictví, zemědělství a těžký
průmysl). Špička boty z kompozitního materiálu. Vložka do bot
z kompozitního materiálu s ochranou proti propichu
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7217FB

1.175 Kč

1.345 Kč
Vysoce prodyšné boty se síťovinou
a všivkou proti oděru v oblasti špice
Extrémně ohebné a lehké - přibližná
hmotnost velikosti 42 je 490 g

7220PE

614 Kč

Nedoporučuje se pro těžké práce (stavebnictví, zemědělství a těžký
průmysl). Špička boty
z kompozitního materiálu. Vložka do bot
z kompozitního materiálu s ochranou proti propichu

1.062 Kč
Kožená kotníková bota, voděodolná,
s nylonovými vložkami, systém
rychlého rozepínání, vyztužená
polyuretanová špička a refrakční
patní vložka, ocelová špička,
vložka do bot z kompoz. materiálu
odolná proti propichu

Velikosti: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

Velikosti: 35-48
EN 20345 S3 SRC

7219FY
1.425 Kč

1.250 Kč

Vodoodpudivé boty z mikrovláken
a s všivkou proti oděru v oblasti špice
Extrémně ohebné a lehké - přibližná
hmotnost velikosti 42 je 490 g
Nedoporučuje se pro těžké práce (stavebnictví, zemědělství a těžký
průmysl). Špička boty z kompozitního materiálu. Vložka do bot z
kompozitního materiálu s ochranou proti propichu

Velikosti: 35 – 48
EN 20345 S3 SRC

7221PEK

7221PE

OMEZENÉ MNOŽSTVÍ

698 Kč

608 Kč

1.033 Kč
Semišové perforované boty
s nylonovými všivkami, vyztuženou
polyuretanovou špičkou, ocelovou
ochranou špice, vložkou do bot
z kompozitního materiálu odolnou proti
propichu a reﬂexní všivkou na patě
Velikosti: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

7220PEK

1.111 Kč
Kožená kotníková bota, voděodolná,
s nylonovými vložkami, systém
rychlého rozepínání, vyztužená
polyuretanová špička a refrakční
patní vložka, ocelová špička,
vložka do bot z kompoz. materiálu
odolná proti propichu
Velikosti: 35-48
EN 20345 S3 SRC

7224PE

OMEZENÉ MNOŽSTVÍ

920 Kč

1.044 Kč
Kožené vodoodpudivé boty
s nylonovými všivkami, vyztužením
proti otěru v oblasti špičky boty,
špičkou boty z kompozitního materiálu
a vložkou do bot z kompozitního
materiálu odolnou proti propichu
Velikosti: 35-48
EN 20345 S3 SRC

OMEZENÉ MNOŽSTVÍ

973 Kč

1.105 Kč
Kotníkové kožené vodoodpudivé boty
s nylonovými všivkami, vyztužením
proti otěru v oblasti špičky boty,
špičkou boty z kompozitního materiálu
a vložkou do bot z kompozitního
materiálu odolnou proti propichu
Velikosti: 35 – 48
EN 20345 S3 SRC
velikosti 36-40
OMEZENÉ MNOŽSTVÍ

7237WR

ENDURANCE
1.650 Kč 1.395 Kč

Bezpečnostní semišové boty
s nylonovými vložkami, voděodolné,
s gumovou podešví a rychlootevíracím
systémem, PU špice, kompozitní vložka
proti propichu
7237WR – hnědé
7238WR – černé

7238WR

WR (voděodolná obuv) – po 1000 krocích v nádrži se 3 cm
vody, mokrý povrch musí být menší ≤3 cm² (skvrna)

Velikosti: 35 – 48
EN 20345 S3 RS WR HRO SRC
* Obuv FLEX se zvláště doporučuje pro skladníky, servisní
techniky a pracovníky v dopravě
UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH
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7300FT

1.765 Kč

2.015 Kč
Kožené pracovní boty, styl „free time”,
voděodolné, bez ochrany špice
a vložky proti propichu
Velikosti: 36 – 48
EN 20347 O2 FO SRC

7300MK
2.455 Kč

7319ESD

2.100 Kč

2.375 Kč
Bezpečnostní boty ESD
z perforovaného semiše se špičkou
boty a vložkou do bot z kompozitního
materiálu odolnou proti propichu
Velikosti: 37 – 48
EN 20345 S1P SRC ESD

2.165 Kč

Bezpečnostní kožené boty, voděodolné,
PU špice, kompozitní vložka proti
propichu
Velikosti: 36 – 48
EN 20345 S3 SRC

7310CRK

2.050 Kč

1.980 Kč

2.255 Kč
Bezpečnostní voděodolné boty z kůže
Nubuck s všivkami z mikrovlákna,
špice ze skelného vlákna, ochrana proti
propichu z kompozitního vlákna
a špička z polymeru
Velikosti: 38 – 47
EN 20345 S3 SRC

1.275 Kč

1.455 Kč
Kožené boty vodoodpudivé
„svářečského” stylu s rychlým
otevíracím systémem, ochranou
přední částí s páskovým uzávěrem,
švy odolnými vůči ohni, pryžovou
podrážkou pro tvrdé podmínky,
vložkou proti otěru ve špičce boty,
špičkou boty z kompozitního materiálu
a vložkou do bot z kompozitního
materiálu odolnou proti propichu
Velikosti: 35-48
EN 20345 S3 SRC

510198

7252NKK

1.750 Kč

Bezpečnostní boty z voděodolného
semišového mikrovlákna
– Perforovaná a prodyšná horní část
– Vnitřní polstrování Dry Pol® – hydroﬁlní
(není odolná vůči vodě, ale odpuzuje vlhkost)
– Odnímatelná a antistatická vložka
s antibakteriálními vlastnostmi
– Podrážka z polyuretanu s dvojitou hustotou
– Ocelová špička s odolností proti nárazu 200J
– Protiskluzová vložka vyrobená z materiálu ENIGMA T-SYSTEM – neobsahuje kov a je yrobena
z vláken s dlouhou životností. Je odolná vůči dlouhodobému používání, lehká, ﬂexibilní a pohodlná
– Šněrovací
– Barva: černá - ﬂuorescenční zelená

Velikosti: 38 – 48
EN 20345 S1P SRC

UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

7253NKK
2.500 Kč

2.200 Kč

Bezpečnostní kotníkové voděodolné
boty z kůže Nubuck s všivkami
z mikrovlákna, špice ze skelného vlákna,
ochrana proti propichu z kompozitního
vlákna a špička z polymeru
Velikosti: 38 – 47
EN 20345 S3 SRC
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510131
2.005 Kč

1.480 Kč

Bezpečnostní velmi odolné boty
vyrobeny z nepromokavé technické
tkaniny S3 SRC
– Horní část boty z moderní tkaniny s vysokou
prodyšností, trvanlivostí a mimořádnou odolností
proti oděru
– Prodyšná a hydroﬁlní podšívka (není odolná vůči
vodě, ale vlhkosti), s vnitřní síťovou podšívkou
zajišťující – Polstrovaný uzavřený jazyk zabraňuje
vniknutí nečistot, prachu, atd. do bot
– Anatomicky tvarovaná, prodyšná, antistatická stélka
s antibakteriální úpravou a vložkou
pro podporu absorpce energie na patě
– Polyuretanová a antistatická podešev s vysokými
protiskluzovými vlastnostmi
– Kompozitní špička
– Polyesterová vložka
– Neobsahují kovové prvky
– Váha: 455g (1 bota ve vel. 41)
– Barva: černá

Velikosti: 37 – 47
EN20345 S3 SRC

515142
1.950 Kč

1.670 Kč

Bezpečnostní velmi odolné
kotníkové boty vyrobeny
z nepromokavé technické
tkaniny S3 SRC
– Horní část boty z moderní tkaniny
s vysokou prodyšností, trvanlivostí
a mimořádnou odolností proti oděru
– Prodyšná a hydroﬁlní podšívka (není odolná vůči
vodě, ale vlhkosti), s vnitřní síťovou podšívkou
zajišťující proudění vzduchu uvnitř boty
– Polstrovaný uzavřený jazyk zabraňuje vniknutí
nečistot, prachu, atd. do bot
– Anatomicky tvarovaná, prodyšná, antistatická
stélka s antibakteriální úpravou a vložkou
pro podporu absorpce energie na patě
– Polyuretanová a antistatická podešev s vysokými
protiskluzovými vlastnostmi
– Kompozitní špička
– Polyesterová vložka
– Neobsahují kovové prvky
– Váha: 460g (1 bota ve vel. 41)
– Barva: černá

Velikosti: 37 – 47
EN20345 S3 SRC

7316N

1.650 Kč

1.875 Kč
Bezpečnostní voděodolné semišové
boty s všivkami z mikrovlákna,
hliníkovou špičkou boty s prodyšnou
membránou a kompozitní vložkou
s ochranou proti propichu
Velikosti: 35-48
EN 20345 S3 SRC

7349RP

2.430 Kč

2.780 Kč
Boty z tříselné nebarvené usně Nubuck,
odolné vůči vodě s gumovou podešví
a měkkým prstencem z PU, špička boty
z kompozitního materiálu, ochranná
vložka proti propichu z kompozitních
vláken
Velikosti: 38–47
EN 20345 S3 HRO SRC

7350RP

2.510 Kč

2.860 Kč
Kotníčkové boty z tříselné nebarvené
usně Nubuck, odolné vůči vodě
s gumovou podešví a měkkým
prstencem z PU, špička boty
z kompozitního materiálu, ochranná
vložka proti propichu z kompozitních
vláken
Velikosti: 38–47
EN 20345 S3 HRO SRC

MONZA

1.405 Kč

1.605 Kč
Semišové boty s nylonovým
opletem, PU všivkami, špicí
ze skelného vlákna a vložkou
do bot z kompozitního
materiálu odolnou proti propichu

7313G

7313G – šedé
7313B – modré
Velikosti: 35–48
EN 20345 S1P SRC

7313B

UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

8

570005

192 Kč

227 Kč
Ochranné vysoké boty z PVC „holínky”
Podšívka z bavlněného plátna, vysoká
pružnost i při nízkých teplotách
(až do -20 °C), barva černá

7398TNT*

38 Kč

52 Kč
Karbonové vložky do bot
Velikosti: 35 – 48

7398U*

180 Kč

205 Kč
Univerzální gelové vložky do bot,
možnost upravení na potřebnou velikost
Dvě velikosti: 36–40, 41–46

Velikosti: 38 – 46
EN ISO 20347 OB SRA

7399 A/N*

Balení 10 párů tkaniček

7399 A|N100
7399 A|N120
7399 A|N140

570110
530 Kč

465 Kč

Ochranné vysoké boty z PVC „holínky”
ocelová špice a vložka do bot odolná
proti propichu, černá protiskluzová
podrážka odolná proti olejům
barva žlutá

575031

L
cm
100
120
140

cena MO cena
Kč
Kč
146
227
149
237
152
251

Velikosti: 35 – 48

7398EF*

64 Kč

162 Kč
Vložky do bot z polyuretanové pěny,
anatomicky proﬁlované, se zesílenou
zadní části pro lepší amortizaci

OMEZENÉ MNOŽSTVÍ

7328...

57 Kč

70 Kč
Anatomicky tvarované stabilní
gelové vložky do bot

375 Kč

430 Kč
Ochranné vysoké gumové boty
„holínky”. Silná gumová podrážka pro
lepší stabilitu a přilnavost k podkladu.
Bavlněná podšívka. Barva hnědá
Velikosti: 39 – 47
EN 20344 EN 20347

Velikosti: 38 – 48
EN 20345 S5 SRC

7398GEL*

Velikosti: 35 – 48

7431P*

549 Kč

122 Kč

635 Kč
Ochranné vysoké boty “špičkového
vzhledu”, ocelová špička boty, vložka
do bot z nerezové oceli odolná proti
propichu

149 Kč
Bavlněné nízké ponožky s nylonem,
bambusovým vláknem, voštinovou
bavlnou v oblasti prstů. Balení 2 páry
barva černá/šedá a černá/oranžová

7328EA – oranžové
7328EN – černé

Velikosti:
39/42
42/46

7328EA

Velikosti: 38 – 47
EN 20345 S5 SRC

*

7328EN

Produkt není klasiﬁ kován jako ochranný prostředek, proto nepodléhá
povinnosti prohlášení CE

UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH
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545046*

185 Kč

225 Kč
Technické ponožky, 52% Meryl
Skin-Life®, 48% polyamid

– Nestahující manžeta
– Prodyšná látka
– Elastický pás stabilizující kotník a chodidlo
– Zvýšená hustotu kolem prstů a paty pro větší
trvanlivost a pohodlí
– Antibakteriální, antistatické a působí proti zápachu
– Barva černá

7425*

152 Kč

178 Kč
Středně dlouhé ponožky

– Vyztužené na chodidle a patě
– Anatomicky tvarované
– Pružný materiál na nártu
– Materiál tkaný z nylonových a bambusových nití
s antibakteriálními
vlastnostmi,
odolnější než bavlna,
prodyšné

Pracovní oblečení, plátno T/C,
65% polyester, 35% bavlna, 180 g/m2,
barva šedá s oranžovými všivkami
Velikosti: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
LIGHT

7861E

552 Kč

728 Kč
Pracovní kraťasy Bermuda

Velikosti:
39/42
43/46

Velikosti:
35/38
39/42
43/46
47/49

Řada EASY LIGHT

7423*

158 Kč

182 Kč
Středně dlouhé ponožky

545048*

237 Kč

293 Kč
Technické ponožky, 70% česaná
bavlna, 23% polyamid, 6% Cordura®,
1% elastan

– Vyztužené na chodidle a patě
– Anatomicky tvarované
– Pružný materiál na nártu
– Materiál tkaný z nylonových a bambusových nití
s antibakteriálními vlastnostmi, odolnější než bavlna,
prodyšné

Velikosti:
39/42
43/46

Ponožky

Velikosti:
35/38
39/42
43/46
47/49

– Vyztužené na chodidle a patě
– Anatomicky tvarované
– Pružný materiál na nártu
– Materiál tkaný z nylonových a bambusových nití
s antibakteriálními vlastnostmi, odolnější než bavlna,
prodyšné

277 Kč

239 Kč

Podkolénky
– Vyztužené na chodidle a patě
– Anatomicky tvarované
– Pružný materiál na nártu
– Materiál tkaný z nylonových a bambusových nití
s antibakteriálními vlastnostmi, odolnější než bavlna,
prodyšné
– Vlastnosti bambusových vláken:
– antimikrobiální, antibakteriální
– působí proti zápachu
– pohlcují vlhkost a pot
– odolnější než bavlna
– udržují správnou tělesnou
teplotu
– lehké a prodyšné

Velikosti:
39/42
43/46

660 Kč

1.044 Kč
Lehké pracovní kalhoty s laclem

– Nestahující manžeta
– Prodyšná látka
– Elastický pás stabilizující kotník a chodidlo
– Výztuž na nártu, na kotníku a v oblasti Achillovy
šlachy
– Zvýšená hustotu kolem prstů a paty pro větší
trvanlivost a pohodlí
– Speciﬁkované pro pravou a levou nohu
– Antibakteriální, antistatické a působí proti zápachu
– Barva šedá/černá

7421*

7863E

7427*
159 Kč

136 Kč

Velikosti:
39/42
43/46

7429*
146 Kč

127 Kč

Ponožky
– Vyztužené na chodidle a patě
– Anatomicky tvarované
– Pružný materiál na nártu
– Materiál tkaný z nylonových a bambusových nití
s antibakteriálními vlastnostmi, odolnější než bavlna,
prodyšné

Velikosti:
39/42
43/46

UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

– Lehké pracovní kalhoty s laclem, vložka Oxford,
220 g/m2, kolenní podšívka a všivky vyrobené
z 300D Oxford
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7860E
849 Kč

557 Kč

Lehké pracovní kalhoty

7867E
801 Kč
Lehká pracovní vesta

470 Kč

7870E

508 Kč

849 Kč
Lehké pracovní kalhoty

– 220 g/m2, kolenní podšívka a všivky vyrobené
z 300D Oxford

7869E
954 Kč
Lehká pracovní blůza

7865E

617 Kč

7871E
918 Kč

725 Kč

1.380 Kč
Lehká pracovní kombinéza

552 Kč

Pracovní kraťasy Bermuda

– 220 g/m2, kolenní podšívka a všivky vyrobené
z 300D Oxford

Řada EASY LIGHT BLUE
Pracovní oblečení, plátno T/C, lehké,
180 g/m2, barva modrá
Velikosti: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
LIGHT

7877E
801 Kč
Pracovní vesta

448 Kč

UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

7879E
954 Kč
Lehká pracovní blůza

574 Kč
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7875E

884 Kč

1.380 Kč
Lehká pracovní kombinéza

Řada COTTON
Pracovní oblečení, 100% bavlna,
260 g/m2, šedé
Velikosti: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

7930P
993 Kč

800 Kč

Řada STRETCH
Pružné pracovní oblečení, T/C kepr,
250 g/m², 63% polyesteru, 34% bavlny,
3% stretch, šedé, Slim ﬁt, zesílený
rozkrok a pružné lemy na stranách
Velikosti: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

7831ST

Pracovní kalhoty

756 Kč

654 Kč

Pružné pracovní bermudy

OMEZENÉ MNOŽSTVÍ

7833ST
7931P
7873E

632 Kč

1.044 Kč
Lehké pracovní kalhoty s laclem

810 Kč

722 Kč

Pracovní kraťasy

OMEZENÉ MNOŽSTVÍ

7939P
1.215 Kč
Pracovní blůza

986 Kč

1.165 Kč
Pružné pracovní kalhoty s laclem

899 Kč
OMEZENÉ MNOŽSTVÍ

UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

– Dvě velké přední kapsy a jedna s malou vnitřní kapsou
– Dvě zadní kapsy se suchým zipem
– Velká levá kapsa na levém stehně se suchým zipem
a s kapsou na identiﬁkační kartu
– Kapsa na pravítko a držák na kladivo
– Kapsy na chrániče kolen
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7830ST EX 7816ST
856 Kč
999 Kč
Pružné pracovní kalhoty
– Dvě velké přední kapsy a jedna s malou vnitřní
kapsou
– Dvě zadní kapsy se suchým
zipem
– Velká levá kapsa na levém
stehně se suchým zipem
a s kapsou na identiﬁkační
kartu
– Kapsa na pravítko a držák
na kladivo
– Kapsy na chrániče kolen

Řada BASIC
Pracovní oblečení BASIC, T/C kepr,
245 g/m², 65% polyesteru, 35% bavlny,
modré
Velikosti: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Řada SUPER/BLU HV
Pracovní oblečení, 100% bavlna,
reﬂexní pruhy, 270 g/m²,
srážení/natažení: +/- 2%,
modré
Velikosti:

BASIC

7840BL
710 Kč

490 Kč

Pracovní kalhoty, pružný pásek po
stranách

435255
767 Kč
Pracovní bunda

S
M
L
XL
XXL
XXXL

–
–
–
–
–
–

44,46
48,50
52,54
56,58
60,62
64

552 Kč

– Dvouvrstvý límec
– 2 náprsní kapsy s klopou a knoﬂíkem
– Zapínaní na knoﬂíky zakryté klopou
– Kontrastní švy
– 2 vodorovné reﬂexní
pásy na rukávech
a pasu
– Manžety
se zapínáními

7835ST

1.430 Kč

1.725 Kč
Pružná pracovní kombinéza

– Dvě velké přední kapsy a jedna s malou vnitřní kapsou
– Dvě zadní kapsy se suchým zipem
– Dvě náprsní kapsy
– Velká levá kapsa na levém stehně se suchým zipem
a s kapsou na identiﬁkační kartu
– Kapsa na pravítko a držák na kladivo
– Kapsy na chrániče kolen

435230
550 Kč
Pracovní kalhoty

7849BL
756 Kč

527 Kč

Pracovní blůza, pružný pas

UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

428 Kč

– Gramáž 270 g/m2
– Procento srážení/natažení: +/- 2%
– 2 přední boční kapsy
– 1 boční kapsa na levé nohavici s klopou a suchým
zipem + kapsička na pero
– 1 kapsa na pravé nohavici
– 1 zadní kapsa s knoﬂíkem na pravé straně
– Přední zapínání na knoﬂíky s klopou
– Kontrastní švy
– 2 horizontální reﬂexní pásky na spodní
části nohavic
– Pas s poutky
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435260

Řada SUPER/BLU
Pracovní oblečení, 100% bavlna,
270 g/m², srážení/natažení: +/- 2%,
modré
Velikosti:
S
M
L
XL
XXL
XXXL

435210
523 Kč
Pracovní blůza

–
–
–
–
–
–

44,46
48,50
52,54
56,58
60,62
64

576 Kč

419 Kč

436372
1.510 Kč

Pracovní plášť

Pracovní kalhoty

– 1 kapsa na hrudi
– 2 kapsy u pasu
– Dvojitý límec
– Zapínání s knoﬂíky a klopou

– 2 boční kapsy
– 2 zadní kapsy
na suchý zip
– Přední zip a knoﬂík
zakrytý klopou
– Pružná část pasu na
zádní straně
– Zachovává své
ochranné vlastnosti
pouze když
se nosí s bundou
č. 436370

381 Kč

1.200 Kč

– 1 kapsa na hrudi
– 2 kapsy u pasu
– Dvojitý límec
– Zapínání s knoﬂíky a klopou

Řada RAIN
Řada PENTAVALENTE
Pracovní nehořlavé oblečení,
kyselinovzdorné, antistatické,
80% bavlna, 19% polyester,
1% antistatické uhlíkové vlákno,
310 g/m2, zároveň chrání před
elektrickým obloukem a při svařování,
barva modrá

435220
447 Kč
Pracovní kalhoty

322 Kč

– 2 vnější kapsy s bočním otevíráním
– 1 zadní kapsa vpravo se zapínáním na knoﬂík
– 1 kapsa na pravítko
– Poutka na opasek

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

436370
1.795 Kč

1.425 Kč

Pracovní bunda

Pracovní nepromokavé oblečení,
vyrobené z polyesteru potaženého
PVC s tepelně lepenými švy,
tmavě modré
Velikosti: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

7971L

315 Kč

363 Kč
Nepromokavé pracovní kalhoty

– Pružný pas
– Nastavitelná poutka na suchý zip ve spodní části
nohavic
EN 343

– Dvouvrstvý límec
– Kapsy s klapou na suchý zip
– Elastické manžety
– Zachovává své ochranné vlastnosti pouze když
se nosí s kalhotami č. 436372

Beta Polska si vyhrazuje právo provést vylepšení nabízených
produktů bez předchozího upozornění. Zobrazené obrázky jsou
pouze ilustrační a nemusí přesně odpovídat vzhledu konkrétního výrobku a jeho rozměrů.
Doporučené maloobchodní ceny jsou bez DPH. Vyhrazujeme
si právo na změnu cen bez předchozího upozornění. V případě
nutnosti změny cen budou příslušné informace uvedeny na
stránkách www.beta-polska.pl a zároveň k dispozici
u distributorů.
Akce je platná v období od 06.07.2020– 04.10.2020 nebo do
vyprodání zásob.
UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH
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7978L

455 Kč

515 Kč
Nepromokavý pracovní plášť

– Vybaveno systémem umožňující zkrácení na 3/4
délky
– Zapínání na zip
– Nastavitelné manžety
– Kapuce se stahovací šňůrkou
– Dvě kapsy s klopami u pasu
– Větrací otvory na zádech a v podpaží
EN 343

7526

1.110 Kč

1.270 Kč
Pracovní džíny z elastické bavlněné
džínoviny, předpírací 68% bavlněné
džínoviny, 29% polyesteru, 3%
elastické tkaniny, 10 uncí. Zadní kapsy
a dolní části nohavic jsou vyztužené
polyesterem 600D

7528
1.068 Kč

910 Kč

Pružné pracovní riﬂové kalhoty
2% riﬂová pružná tkanina a 98% bavlna
Velikosti: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

– Slim ﬁt
– Zesílené v rozkroku
– Dvě velké přední kapsy
s jednou malou
vnitřní kapsou
– Dvě zadní kapsy
– Kapsa na pravítko
a držák na kladivo

Velikosti: XS, S,
M, L, XL, XXL,
XXXL

436510*
7525
1.029 Kč

800 Kč

962 Kč

436505*

787 Kč

Pružné pracovní džíny, 68% bavlněné
991 Kč
džínoviny, 29% polyesteru, 3% elastické Džíny JEANS FELPATO,
tkaniny, 284 g/m2
100% bavlna
Velikosti: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

– Gramáž 433 g/m2
– Bavlněná džínová
tkanina
– Izolovaná ﬂanelová
podšívka
– 5 kapes, klasický styl
– 2 kapsy u pasu
a malá kapsa na
mince vpravo
– 2 zadní kapsy
– Zapínání na zip
a knoﬂík
– Barva modrá

Velikosti: 48, 50,
52, 54, 56, 58, 60

RIDER
Pružné riﬂové kalhoty
95% bavlna - 5% elastan
– Pružná riﬂová bavlna
– Střih s více kapsami
– 2 kapsy v pase + kapsa na mince vlevo
– 1 dvojitá boční kapsa na levé nohavici, jedna
s klopou, ruhá se zipem
a držákem na kladiva
– 1 dvojitá vyztužená
boční kapsa na pravé
nohavici s kapsou
na pravítkaa malé
nástroje
– 2 prostorné zadní
kapsy
– Přední zapínání na
zip s drukem
– Kontrastní stehy
– Předtvarovaná oblast
kolen se záhyby pro
lepší přilnutí a pohodlí
– Barva: modrá

Velikosti: 46, 48, 50,
52, 54, 56, 58, 60

UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

670 Kč
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7812*
1.255 Kč

437046

1.100 Kč

742 Kč

552 Kč

„Pracovní trekingové” kalhoty, LEHKÉ,
95% nylon, 5% elastická látka,
140 g/m2, šedé

ARMY
Kalhoty s větším počtem kapes
65% polyester, 35% bavlna

– Úzký střih
– Ergonomicky vhodné pro snadný pohyb
– Dvojitá-elastická látka pro lepší pohodlí
– Zpevňující všivky na kolenou,
rozkroku a dolní části nohou
– Umožňuje rychlý odvod potu a rychle schne
– Lze prát v pračce, není třeba žehlit
– Pružný pas
– Dvě kapsy u pasu a jedna zadní
kapsa, všechny se zipem
– Dolní část nohavice se zipem

– Gramáž 215 g/m2
– Dvě kapsy u pasu se zapínatelnými klopami na knoﬂík
– Nastavitelné přezky v pase
– Dvě boční kapsy na nohavicích s klopami na suchý zip
– Dvě zadní kapsy s klopami na knoﬂík
– Kalhoty se zipem a knoﬂíkem
– Šňůrky ve spodní části nohavic
– Barva: maskovací zelená

Velikosti: M, L, XL, XXL, XXXL

OMEZENÉ MNOŽSTVÍ

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

LIGHT

SLIM FIT

7816G

1.011 Kč

1.285 Kč
Pracovní kalhoty s několika kapsami,
plachtovina T/C 260 g/m², šedá. Podložky pod kolena a dolní části nohavic
vyztuženy polyesterem 600D, rozkrok
odolný vůči dehtu a elastická zadní
vložka pro snadný pohyb, šedé

7880SC

920 Kč

1.044 Kč
Pružné pracovní kalhoty T/C kepr, 290
g/m², černé
Slim ﬁt, zesílený rozkrok a pružné lemy
na stranách
Velikosti: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

– Slim ﬁt
– Zesílené v rozkroku
– Delší v zadní části pasu
pro ochranu zad
– Flexibilní zadní všivky pro
snadnější pohyb
– Velké přední kapsy
s jednou malou vnitřní
kapsou
– Dvě zadní kapsy
na knoﬂíky
– Velké kapsy na stehnech
a jedna pro identiﬁkační
kartu
– Držák kladiva

7529
848 Kč

690 Kč

Pružné pracovní riﬂové kraťasy
2% riﬂová pružná tkanina a 98% bavlna
Velikosti: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

Velikosti:
XS, S, M, L,
XL, XXL, XXXL

*

Produkt není klasiﬁ kován jako ochranný prostředek, proto nepodléhá
povinnosti prohlášení CE

UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH
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7813*
969 Kč

855 Kč

Pracovní trekingové lehké bermudy,
95% nylon, 5% elastická látka,
140 g/m2, šedé
– Úzký střih
– Egonomicky vhodné pro snadný pohyb
– Dvojitá-elastická látka pro lepší pohodlí
– Zesílený materiál v oblasti rozkroku
– Rychlé odvádění potu a sušení
– Lze prát v pračce bez potřeby žehlení
– Pružný pas
– Dvě kapsy v pase a jedna zadní kapsa, všechny
na zip

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

WILLIS
628 Kč

7547*
503 Kč
Polokošile se 3 knoﬂíky
a logem „BETA”

412 Kč

– Gramáž 200g/m2
– Materiál 100% bavlna

7547BL – modrá
7547G – šedá
7547N – černá
Velikosti: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

484 Kč

Kraťasy s větším počtem kapes
65% polyester, 35% bavlna

266 Kč

312 Kč
Pracovní tričko s logem „BETA”

437087 – šedá-oranžová

– Gramáž 150g/m2
– Materiál 100% bavlna

437088 – modrá-šedá

Velikosti: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

Velikosti: M, L, XL, XXL, XXXL

Velikosti: S, M, L, XL, XXL, XXXL

471002 – antracitová
471003 – červená
471004 – žlutá
471005 – bílá
471006 – granátově modrá
471007 – šedá
471008 – černá
471009 – oranžová
Velikosti: S, M, L, XL, XXL

7549N*

105 Kč

140 Kč
Trička 145, 100% bavlna
– 150 g/m2
– Krátké rukávy
– Kulatý výstřih

LIGHT

– Gramáž 220 g/m2
– Dvě kapsy u pasu a kapsa na mince
– Postranní kapsa na pravé nohavici se suchým zipem
a malý prostor pro pero
– Trojitá boční kapsa na levé nohavici na zip a suchý zip
– Dvě zadní kapsy s klopami na suchý zip
– Švy a všivky v kontrastní šedé/oranžové barvě

T-SHIRTY*

UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH
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7549*

266 Kč

312 Kč
Pracovní tričko

TRICOLORE*
350 Kč

299 Kč

Polokošile s dlouhým rukávem Tricolore
M/L, 100% bavlna

– Gramáž 150g/m2
– Materiál 100% bavlna

7549BL – modrá
7549G – šedá
Velikosti: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

– Gramáž 190-200 g/m2
– Česaná bavlna (tento proces způsobí, že materiál
je příjemnější na těle)
– Vazba „piquet” - dobře prodyšný materiál
– Dlouhé rukávy
– 3 knoﬂíky
– S malými bočními rozparky
– Tříbarevné pruhy na límci

431009*
430 Kč

369 Kč

Flanelové košile FLANELLA 100% bavlna
– Gramáž 155 g/m2
– Dlouhé rukávy
– Jedna malá vnější kapsa vlevo
– Zapínání na knoﬂíky
– Manžety s knoﬂíky
– Barva modrá, tmavě modrá s bílými a žlutými pruhy

Velikosti: M, L, XL, XXL

471056 – modrá
471057 – šedá
471058 – černá
Velikosti: S, M, L, XL, XXL

431012*
607 Kč

POLO*
261 Kč

477 Kč

Oxford M/L
Košile 70% bavlna - 30% polyester
140 g/m2, barva světle modrá

211 Kč

– Dlouhé rukávy
– 1 malá kapsa na levé straně
– Zapínání na knoﬂíky
– Manžety s knoﬂíky

Polokošile 100% bavlna
– 190 g/m2
– Prodyšná česaná bavlna
– Krátké rukávy
– S límečkem a 3 knoﬂíky

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

471027 – granátově modrá
471028 – zelená
471029 – světle šedá
471030 – modrá
471037 – žlutá
Velikosti: S, M, L, XL, XXL

*

Produkt není klasiﬁ kován jako ochranný
prostředek, proto nepodléhá povinnosti prohlášení CE

UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH
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431013*
515 Kč

391 Kč

Košile 70% bavlna, 30% polyester
140 g/m2, barva světle modrá, Oxford
M/C

431020*
445 Kč

360 Kč

7577N*

– Krátké rukávy
– 1 malá kapsa na levé straně
– Zapínání na knoﬂíky

– Gramáž 130 g/m
– Dlouhé rukávy
– 1 malá kapsa na levé straně
– Zapínání na knoﬂíky
– Manžety s knoﬂíky

Velikosti: M, L, XL, XXL

Velikosti: M, L, XL, XXL

Velikosti: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

7687G*
431015*
600 Kč

490 Kč

7575*
1.545 Kč

1.275 Kč

Riﬂová košile 100% bavlna, barva světle Nepromokavá vesta 90% nylon,
modrá
10% spandex, Softshell černá/šedá,
reﬂexní všivky na hrudi
– 200 g/m2
– Dlouhé rukávy
– 2 zapínatelné kapsy
– Zapínání na knoﬂíky
– Manžety s knoﬂíky

654 Kč

909 Kč
Vesta z 100% 50D polyesteru
Chambray
Košile 100% bavlna, barva světle modrá s mikrovlákny, vycpávka, podšívka,
elastická vložka průramku, černá
2

Velikosti: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Velikosti: M, L, XL, XXL

*

Produkt není klasiﬁ kován jako ochranný
prostředek, proto nepodléhá povinnosti prohlášení CE

UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

862 Kč

1.285 Kč
Nylonová vesta, lehká, polstrovaný
syntetický materiál s vlastnostmi husího
peří, gramáž 80g/m2, baleno v praktickém
sáčku
7687GG – zelená podšívka
7687GV – zelený zip vpředu
Velikosti: S, M, L, XL, XXL, XXXL
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422044

527 Kč

SION

924 Kč

CONVOY

403 Kč

620 Kč
Vesta ANNECY 65% polyester,
35% bavlna

1.126 Kč
Prošívaná vesta - vyrobená ze 100%
polyesteru – Sion

549 Kč
Vesta s větším počtem kapes 35%
bavlna - 65% polyester

– Výplň z polyesteru
– Podšívka z polyesteru
– 2 vnější kapsy u pasu s klopou a suchým zipem
+ 2 kapsy se zipem
– 2 vnější kapsy na hrudi na mobilní telefon na suchý
zip
– 1 vnitřní kapsa
– Přední zip zakrytý klopou s druky
– Zpevněný límec proti větru
– Průramky s gumou
– Guma v boční části pro nastavení pasu
– Barva černá

– Polstrovaná vesta (měkká prošívaná tkanina)
– Podšívka v kontrastní barvě
– Dvě vnější kapsy se zipem u pasu
– Na hrudi - na levé straně - kapsa na zip
– Vesta se zipem po celé délce
– Stojatý měkký a větruvzdorný límec
– Průramek s gumou - také proti větru
– V dolní části vesty a na límci jsou pružné „šňůrky”
– Gramáž: 60 - 65 g / m2

– Gramáž 250 g/m2
– Přední zip
– 1 náprsní kapsa (na pravé straně) s klopou
z technické tkaniny a suchým zipem
– 1 náprsní kapsa (na levé straně) s klopou z technické
tkaniny, suchým zipem a klipem na průkazky
– 2 kapsy u pasu s všivkami z technické tkaniny (pravá
kapsa se zapínáním na zip, kapsa na mobilní telefon
a kapsa na pero)
– Technické všivky na ramenou
– Reﬂexní všivky na hrudi a zádech

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

422052 – černá
422053 – modrá
Velikosti: S, M, L, XL, XXL, XXXL

422066 – šedá
422067 – modrá - navy
Velikosti: S, M, L, XL, XXL, XXXL

422082

403 Kč

497 Kč
Jednostranná vesta 65% polyester 35% bavlna - Tobruk
– Vesta se zipem po celé délce
– Navržena ve stylu s „hodně kapsami” používaný
v oblečení pro rybáře, kde je potřeba velké
množství menších a větších kapes
– Dvě zadní kapsy
– Vnitřní podšívka ze síťoviny, aby se zabránilo
nepříjemnému pocitu při pocení
– Levný model
– Barva: maskovací zelená

Velikosti: M, L, XL, XXL
OMEZENÉ MNOŽSTVÍ

422091
967 Kč

725 Kč

Jackson
Softshell vesta 94% polyester a 6%
elastan, barva černá
– 310 g/m2
– 2 kapsy na zip s malými reﬂexními prvky
– 2 vnitřní kapsy
– Průramky s gumou
– Šňůrky na límci
– Vnitřní strana vesty z mikroﬂeecu (i na límci)

Velikosti: S, M, L, XL, XXL, XXXL

UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH
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7635*
509 Kč

371 Kč

7622G*

564 Kč

879 Kč
2
Svetr z mikrorouna, krátký zip, 180 g/m² Mikina, 280 g/m , s polyesterovou
vložkou, antracitově šedá/černá
7635N – černá
7635G – antracitově šedá
Velikosti: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Velikosti: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

NAVIS
729 Kč

617 Kč

Fleece mikina NAVIS, 100% polyester
– Gramáž 300 g/m2
– 2 vnější zapínací kapsy na zip
– 1 vnější náprsní kapsa na zip
– 1 vnitřní kapsa se síťkou
– Elastický lem a manžety
– Přední zip s ochranou brady
– Kontrastní šedé všivky na manžetách a límci

455055 – modrá
455056 – antracitově šedá
Velikosti: S, M, L, XL, XXL, XXXL

455010*
540 Kč

384 Kč

Felpa
Mikina s kulatým výstřihem 50% bavlna
– 50% polyester

455054

651 Kč

806 Kč
Fleece mikina CORK, 100% polyester
– Gramáž 345 g/m2
– 2 vnější zapínací kapsy na zip
– 1 vnější náprsní kapsa na zip
– Neoprenové všivky po stranách
– Přední zip s ochranou brady
– Šňůrkové nastavovače v dolní části
– Barva antracitově šedá

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

– Kulatý výstřih
– Gramáž 280 g/m2
– Pletené manžety
na rukávech a v pase
– Barva: modrá

Velikosti:
M, L, XL,
XXL

7683*
2.485 Kč

1.765 Kč

Blůza s měkkou vložkou, 94% polyester,
6% elastické vlákno,
290 g/m2 s odnímací kapucí
a rukávy, třívrstvá tkanina odolná vůči
vodě a větru, prodyšná TPU
membrána odolná vůči vodě
– Odnímatelná kapuce se šňůrkovými
nastavovači
– Odnímatelné rukávy
– Dvě velké kapsy v pase se zapínáním
na zip
– Dvě velké náprsní kapsy se
zapínáním na zip,
jedna s vložkou na jmenovku
– Dvě vnitřní kapsy
– Šňůrkové nastavovače v pase

Velikosti: S, M, L, XL, XXL, XXXL
UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH
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GSTAAD

527 Kč

637 Kč

CARVER

1.345 Kč

1.685 Kč

Mikropolar mikina GSTAAD 100%
polyester

Softshell bunda 94% polyester
a 6% elastan

– Gramáž 200 g/m2
– 2 vnější zapínací kapsy na zip
– Přední zip
– Elastické manžety

– 310 g/m2
– 2 vnější kapsy se zipem
– 1 vnější kapsa na hrudi se zipem
– Reﬂexní prvky na rukávech, ramenou
a hrudi
– Ergonomické rukávy
– Nastavení rukávů u zápěstí se suchým
zipem
– Látka odolná proti větru
s podšívkou z mikroﬂeecu

455095 – modrá
455096 – černá
Velikosti: S, M, L, XL, XXL

OMEZENÉ MNOŽSTVÍ

455118 – šedá
455119 – modrá
Velikosti: S, M, L, XL, XXL

455128
1.077 Kč

837 Kč

Softshell mikina VENICE 100%
polyester
– Gramáž 230 g/m2
– 2 vnější boční zapínací kapsy na zip
– 2 vnitřní kapsy u pasu
– Přední zip s reﬂexní všivkou
– Stojatý límec
– Zesílené manžety a pas
– Měkká a teplá vnitřní podšívka
– Barva antracitově šedá

Velikosti: S, M, L, XL, XXL, XXXL

CERMIS LADY*
612 Kč
453 Kč
Dámská mikina 65% polyester
a 35% bavlna. Navrženo speciálně
pro ženy, moderní střih
– 290 g/m2
– Švy v kontrastní barvě
– Manžety rukávů a opasek z úpletu

455084 – šedá
455085 – modrá
Velikosti: XS, S, M, L, XL

*

Produkt není klasiﬁ kován jako ochranný
prostředek, proto nepodléhá povinnosti prohlášení CE

UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

BUFFALO
1.260 Kč

986 Kč

Softshell mikina BUFFALO, 94%
polyester a 6% elastan
– Gramáž 310 g/m2
– 2 vnější boční zapínací kapsy na zip a 1 vnější kapsa
na levém rukávu na zip
– 2 vnitřní kapsy u pasu
– Přední zip
– Stojatý límec
– Měkká podšívka z mikrovláken

455122 – černá
455123 – modrá
Velikosti: S, M, L, XL, XXL, XXXL
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455125
1.190 Kč

884 Kč

Dámská softshell mikina BARRIE,
94% polyester a 6% elastan
– Gramáž 310 g/m2
– Střih „slim”
– 2 vnější boční zapínací kapsy na zip a 1 vnější kapsa
na levém rukávu na zip
– 2 vnitřní kapsy u pasu
– Přední zip
– Stojatý límec
– Měkká a teplá podšívka z mikrovláken
– Barva černá

422184
940 Kč

732 Kč

Bunda BRISTOL LIGHT polyester/PU
– Vnitřní podšívka z mikrovlákna
– 2 vnější kapsy u pasu se zipem
– 2 vnitřní kapsy
– Přední zip po celé délce
– Měkký a větruvzdorný límec
– Pletené manžety na rukávech a v pase
– Barva modrá

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

Velikosti: XS, S, M, L, XL

420027
BREZ*
853 Kč

713 Kč

Mikina BREZ s „hodně kapsami”,
35% bavlna a 65% polyester

7685*
1.590 Kč

1.315 Kč

Bomber blůza z nylonu 20D,
s odnímatelnou polyesterovou
vycpávkou, 80 g/m2, černá, dodáváno
v pytli šetřícím prostor

– Gramáž 310 g/m2
– 2 vnější zapínací kapsy na zip
– 1 vnější náprsní kapsa (pravá strana) s klopou
a suchým zipem + 3 kapsy na pero
– 1 vnější náprsní kapsa (levá strana) se zipem
– 1 vnější kapsa s klopou a suchým zipem na levém
rukávu
– 2 vnitřní kapsy u pasu
– Přední zip
– Měkká a teplá vnitřní strana
– Pletené manžety, límec a lem

455080 – modrá
455081 – šedá
Velikosti: S, M, L, XL, XXL, XXXL

– Dvě velké kapsy se zapínáním na zip
– Dvě vnitřní kapsy
– Dodává se v šikovném pytli šetřícím místo,
pro maximální kompaktnost bundy

Velikosti:
S, M, L, XL, XXL

UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

741 Kč

1.270 Kč
MISTER 2000 TOP
Bunda vyrobená z polyesteru /
PVC - odolná vůči špatným
povětrnostním podmínkám,
tmavě modrá
Odnímatelná podšívka HUSKY:
– Polyesterová výplň
– Lze nosit samostatně
– Odnímatelné rukávy
– 2 přední kapsy
a 1 vnitřní kapsa
Vnější díl:
– Polyesterová podšívka
– 2 vnější kapsy u pasu a
2 náprsní kapsy, jedna na
mobilní telefon a pero
– Skrytá kapuce
– Manžety se suchým zipem

Velikosti: S, M, L, XL, XXL, XXXL
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420059
2.335 Kč

7971E

1.670 Kč

236 Kč

301 Kč
Pracovní voděodolné kalhoty, polyester
potažený PVC, s tepelně upravenými
švy, modré

New Ticino
Bunda 4 V 1 s kapucí a reﬂexními
pruhy vyrobená
z polyesteru/PVC

Velikosti: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

VYMĚNITELNÁ VNITŘNÍ BUNDA
– Vata, polyesterová výplň
– Polyesterová podšívka
– Lze nosit i bez vnější bundy, po odstranění rukávů
i jako vestu
– Dvě vnější kapsy a jedna vnitřní
– Zapínání na zip
– Odnímatelné rukávy s pletenými manžetami

RAIN

OMEZENÉ MNOŽSTVÍ

VNĚJŠÍ BUNDA
– Čtyři vnější kapsy s klopami se suchým zipem
– Malá kapsa na mobilní telefon
– Reﬂexní páska široká 5 cm
– Zapínání na zip
– Odnímatelná kapuce
– Nepromokavé rukávy nastavitelné pomocí
suchého zipu
– Polyesterová podšívka
– Barva: tmavě modrá

Velikosti: S, M, L, XL, XXL

PLUVIO
210 Kč

177 Kč

Pláštěnka PLUVIO polyester/PVC
VNITŘNÍ BUNDA

461018
540 Kč

366 Kč

Polyesterová souprava (bunda
a kalhoty) uvnitř potažená PVC

– Gramáž 390 g/m2
– Tloušťka nepromokavé tkaniny 0,30 mm
– Pevná kapuce se šňůrkou
– Větrací otvory v zadní a dolní části
– Zapínání na druky
– 2 kapsy s klopou odolnou vůči dešti
– Rukávy s manžetami odolnými proti větru

462049 – zelená
462050 – žlutá

BUNDA
– Gramáž 200 g/m2
– Tloušťka 0,18 mm
– Pevná skrytá kapuce se stahovací šňůrkou
– Odvětrání zad a podpaží
– Zapínání na zip
– Větru vzdorné rukávy
– 2 kapsy u pasu odolné proti dešti
– Stahovací šňůrka ve spodní části

Velikosti: S, M, L, XL, XXL, XXXL

KALHOTY
– Gramáž 200 g/m2
– Tloušťka 0,18 mm
– Pružný pas
– 2 neoddělené boční kapsy
– Přichytávací spona u kotníků
– Barva: maskovací zelená

Velikosti: S, M, L, XL, XXL, XXXL

*

Produkt není klasiﬁ kován jako ochranný
prostředek, proto nepodléhá povinnosti prohlášení CE

UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH
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7800G*

166 Kč

200 Kč
Pracovní podložky pod kolena, 2 kusy

472102*
470 Kč

Univerzální - multifunkční pokrývka
hlavy
– Multifunkční pokrývka hlavy vyrobená z prodyšného
a pružného polyesterového materiálu od ﬁrmy Buff
– Tvar bezešvého rukávu
– Použití: jako maska, šála, šátek, čelenka, lehká čepice atd.
– Další informace: lze použít jako masku zakrývající ústa a nos

7982*
201 Kč

162063

329 Kč

410 Kč

Ochranné brýle na svařování
– Brýle s polykarbonátovou obrubou, měkkým chráničem
obočí a designem s bočními ochranami. Tmavé kouřové
zorníky DIN 5 odolné proti nárazům s ochranou proti
poškrábání a úpravou proti zamlžení.
– Barva: černá/zelená
EN 166, EN 169

140 Kč

Čepice, T/C plachtovina,
280 g/m2

BUFF

7982G – šedá
7982B – černá

1006193

Nastavitelná velikost

7984*
220 Kč

167 Kč

Pracovní opasek, 90% polyester,
10% bavlna, univerzální velikost,
130 cm dlouhý (lze zkrátit), 35 mm
široký antracitová šedá

253 Kč

220 Kč

Pracovní opasek, 100% TPE, s pochromovanou zinkovou přezkou jedna
velikost vyhovuje pro všechny; délka:
125 cm; lze zkrátit; šířka: 35 mm,
černý

161040
223 Kč

181 Kč

146 Kč

300 Kč
Ochranné brýle V-MAXX

Beluna/V
Ochranné brýle

– Čirý zorník z PVC*
– Zorník s odpařovacím nátěrem a speciálním
ventilačním systémem pro zvýšení pracovního komfortu
– Nastavitelný elastický pásek s otočnými háčky pro
usnadnění použitís ochrannými přilbami
– Lze použít s brýlemi na předpis a jako doplnění
ochranné polomasky

– Černá obruba
– Minerální sklo 1S, zelené zorníky: 5 DIN
Filtr zorníků: EN 169 5
Postranní ochrana: EN 175 EN 166
EN 166, EN 175

EN 166

GENERICO

OSB2
7984G*

298 Kč

7076BU
174 Kč

207 Kč
Ochranné brýle, barva maskovací
zelená

210 Kč

272 Kč
Brýle pro detekci úniků s UV osvětlením
EN 12312-1

– Polykarbonátová obruba: FT
– Čiré panoramatické zorníky odolné proti
poškrábání: 1 FT
– Měkký nosník
– Barva zorníku: čirá
– Filtr zorníku: EN 170 2C - 1.2

162023 – kouřové zorníky
EN 166

+

EN 172 5 - 2

*
UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

Produkt není klasiﬁ kován jako ochranný
prostředek, proto nepodléhá povinnosti prohlášení CE
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1004947
203 Kč

161 Kč

A700
107 Kč

82 Kč

Ochranné brýle s lehkými
panoramatickými zorníky

Ochranné brýle s ochranou
proti nárazům (45 m/s)

– Měkký nosník
– Nastavitelné straničky
– Polykarbonátové čiré zorníky odolné
proti poškrábání a zamlžování
– Šňůrka na brýle Flexicord

– Vhodné pro všeobecné vnitřní použití

1015361 – čiré zorníky
1015362 – kouřové zorníky

1017088

171 Kč

235 Kč

Lehké ochranné brýle bez obruby
– Kouřové zorníky* TSR** zaručují skvělou viditelnost
v rozsahu 180°
– Se zakřivením 9
– Měkčené šedo-stříbrné straničky
EN 166, EN 170, EN 172

OMEZENÉ MNOŽSTVÍ

EN 166, EN 170

EN 166, EN 170

1005985
239 Kč

1028644

167 Kč

Ochranné brýle MILLENNIA SPORT
z polykarbonátu, čiré
– Fog-Ban protiskluzový nátěr
– Polykarbonátová obruba: FT
– Čiré zorníky odolné proti nárazům a úpravou proti
zamlžení 1FT
– Filtr zorníku: EN 166 2C - 1.2
– Dodatečná šňůrka na brýle FLEXICORD
EN 166

422 Kč

605 Kč
Ochranné těsnící brýle
EN 166, EN 170, EN 172

1015367
140 Kč

111 Kč

Ochranné brýle s moderním designem
– Měkký nosník
– Šedá obruba
– Kouřové zorníky* TSR** odolné proti zamlžování
– Se zakřivením 9
– Nízká hmotnost – pouze 22g

– Měkký nosník
– Žluté zorníky HDL*** Dura-Streme ™ odolné
proti zamlžování
– Černá obruba
– Díky utěsnění prostoru mezi obličejem a obrubou
SP1000 jsou ideální pro práci v prašném prostředí
– Pro lepší pohodlía bezpečnost mohou být straničky
nahrazeny gumovou páskou, která je součástí balení.
– Vhodné i na zimní sporty (snowboard)
EN 166

EN 166

1015441
107 Kč

84 Kč

Ochranné brýle speciálně navrženy
pro práci při slabém osvětlení
– Měkký nosník
– Žluté zorníky HDL*** odolné proti poškrábání
– Se zakřivením 8
– Velmi užitečné brýle, například při nočním řízení
automobilu (potlačí světla automobilů z opačného
směru) nebo za špatných povětrnostních
podmínek (zesvětlí, zvýší ostrost obrazu)
– Nízká hmotnost
EN 166, EN 170

1015369
140 Kč

162003
111 Kč

Ochranné brýle s moderním designem,
čiré zorníky
– Měkký nosník
– Zorníky* TSR** odolné proti zamlžování
– Se zakřivením 9
– Nízká hmotnost – pouze 22g

130 Kč

175 Kč
Ochranné brýle ET-81BS/C

– Polykarbonátová černá a oranžová obruba
– Zorníky odolné proti poškrábání
– Panoramatické čiré zorníky
– Nosník ze silikonu
OMEZENÉ MNOŽSTVÍ
Filtr zorníků: EN 170 2C - 1.2
EN 166, EN 170

EN 166

* Polykarbonátové zorníky pohlcují> 99,9% UV záření až do
385 nm
** TSR - zorníky umožňují rozlišit barvy semaforů
*** HDL - zorníky zvyšují ostrost obrazu
UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH
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ET30
72 Kč

59 Kč

SPORT

247 Kč

293 Kč

Polykarbonátové ochranné brýle

Ochranné brýle z polykarbonátu

– Polykarbonátová obruba: FT
– Jednodílný zorník: 1 FT
– Boční ochrana s odvětrávacími otvory
– Vhodné i přes dioptrické brýle
– Filtr zorníku: EN 170 3 - 1.7

7076BC – čiré zorníky
7076BD – kouřové zorníky

162008 – zelené zorníky
162009 – žluté zorníky

7061TC

EN 166

EN 166F-1F, EN 170, UV 5-3.1

EN 166
EN 170

122503
EN 166F-1F, EN 172, UV 5-2,5

+
SVP200

60 Kč

82 Kč
Ochranné brýle SVP200 vyrobené
z polykarbonátu se zakřivením zorníku
10, s nízkým proﬁlem a hmotností
pouhých 15 g, určené pro celodenní
nošení. Elastické a pohodlné nosníky.
Ochrana do mlhy
– Čiré zorníky AF 2C-1.2 1 F
– Kouřové zorníky AF 5-2.5 1F
– Žluté zorníky AF 2C-1.2 1F

1928861 – čiré zorníky
1928863 – kouřové zorníky
1928864 – žluté zorníky

105 Kč

129 Kč
Ochranné brýle s čirými čočkami
z polykarbonátu

IMPACT

341 Kč

418 Kč

276 Kč

354 Kč
Nastavitelné chrániče sluchu C3, barva
černá / žlutá
– Výborný poměr kvality a ceny
– Polstrováný anatomický hlavový oblouk
– Rychlé nastavení výšky
– Nastavitelné měkčené polštářky z ABS, které
zaručují rovnoměrné rozložení tlaku a více pohodlí
– Hmotnost: 243 g
H
34

M
26

L
18

SNR
29

EN 352-1

Ochranné brýle z polykarbonátu
7093BC – čiré zorníky
7093BD – kouřové zorníky
EN 166F-1F, EN 170, UV 400

122507
EN 166F-1F, EN 172, UV 5-2.5

EN 166, EN 170

+

– Hlavový oblouk s měkkým polstrováním pro větší
pohodlí
– Rychlé a stabilní nastavení výšky
– Nastavitelné měkčené polštářky z ABS
– Můžou být použity s přilbami, očními štíty
a maskami
– Hmotnost: 268 g
H
33

EN 352-1

1005771
32 Kč
Šňůrka na brýle
FLEXICORD

24 Kč

UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

332 Kč

414 Kč
Chrániče sluchu C4, barva černá

M
30

L
23

SNR
32

27

186401

905 Kč
Jednorázové zátkové chrániče sluchu
T1, polyuretanová pěna, barva
ﬂuorescenční žlutá
– Anatomický tvar
– Hladký povrch pro lepší pohodlí a hygienu
– Výborný poměr kvality a ceny
– 1 pár / sáček
– Box 200 párů
H
36

M
34

L
33

SNR
37

EN 352-2

186403

186409

735 Kč

1.961 Kč

Jednorázové zátkové chrániče sluchu
T2 se šňůrkou, polyuretanová pěna,
barva oranžová / modrá
– Anatomický tvar, velmi jemný na dotek - poskytuje
co nejvyšší komfort
– Hladký povrch pro větší hygienu a snadnější
používání
– Dokonale a snadno se přizpůsobí téměř všem
tvarům zvukovodu
– Spojeno šňůrkou pro snadnější použití šňůrka zabraňuje vypadnutí chráničů
– 1 pár / sáček
– Box 200 párů
H
33

56 Kč

69 Kč
Chrániče sluchu A1 s polyetylénovým
obloukem, barva žlutá / modrá

1.710 Kč

M
31

L
30

E1
ABS přilba

228 Kč

198 Kč

– Nylonové zapínání s rychlým nastavením
– Potní pásek
– Nastavitelný polstrovaný řemínek s rychlým
uvolňováním
– Vhodné pro práci ve výškách

131070 – žlutá
131071 – oranžová
131072 – bílá
EN 397

SNR
34

EN 352-2

– Lehké a snadno nastavitelné - ekonomický
a praktický model
– Měkké a pohodlné polyuretanové chráníče
nesklouznou do zvukovodu - hygienické
– Váha: 11 g
H
25

M
15

L
13

SNR
20

EN 352-2

186413

186405

958 Kč

1.216 Kč
Jednorázové zátkové chrániče sluchu
T2, polyuretanová pěna, barva
oranžová
– Anatomický tvar, velmi jemný na dotek - poskytuje
co nejvyšší komfort
– Hladký povrch pro větší hygienu a snadnější
používání
– Dokonale a snadno se přizpůsobí téměř všem
tvarům zvukovodu
– 1 pár / sáček
– Box 200 párů
H
36

M
34

L
33

62 Kč

74 Kč
Chrániče sluchu A2 s polyetylénovým
skládacím obloukem, barva žlutá /
černá
– Lehké nasazení díky skládacímu oblouku
– Snadno se skládají do kapsy
– Měkké a pohodlné polyuretanové chrániče
se speciálním tvarem zaručují optimální komfort
– Ideální pro časté vkládání a vyjímání
– Váha: 15 g
– Jednotlivě balené v sáčcích
– Box 40 kusů
H
25

M
20

L
19

SNR
24

EN 352-2

SNR
37

EN 352-2

UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

131110
1.280 Kč

1.051 Kč

H5
ABS přilba, barva bílá
– Nylonové zapínání s rychlým nastavením
– Prodyšné absorpční textilní polstrování
– Nastavitelná polyamidová polstrovaná brada
s rychlým uvolněním
– Vysoká boční tuhost (LD)
– Vhodné pro práci ve výškách
– Váha přibližně 460 g

Velikosti: 53 - 61 cm
EN 397
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320040
HV230

263 Kč

155 Kč

Rukavice z hovězí kůže a polyesteru,
oranžovo-bílé
Beta Vám pomůže v opětovném nastartování
Vašeho podnikání, zajištěním potřebných produktů
pro bezpečnější provoz v obchodech a na pracovištích

7120
4.390 Kč

3.070 Kč

Stojan pro dávkovač dezinfekčního gelu
– Ideální pro obchody, obchodní místa, společnosti,
kanceláře atd.
– Masivní samonosný plech natřený šedou barvou
RAL 9006
– Vybaven kovovou policí s odnímatelným
polyetylenovým podnosem pro snadné čištění
– Obsahuje univerzální držák dávkovače a nálepku,
která poskytuje pokyny
pro lepší čištění rukou
– Dávkovač není součástí balení

Poznámka: Výrobky se prodávají pod značkou výrobce nebo
v neutrálním obalu

7181 YB25
1.630 Kč

1.141 Kč
cena za 12 kusů

Samolepící výstražná páska, 12 rolí
– Multifunkční výstražná samolepící páska ideální pro
vymezení oblastí nebo bezpečné vzdálenosti
např. na podlaze
– Díky protiskluzové úpravě je také vhodná
pro venkovní použití
– L 25 m x 50 mm

CAMERIERE 20 Kč
Bavlněné rukavice, bílé

17 Kč

– Model „číšník”
– Manžeta zápěstí

325025

Dostupné velikosti: S,M,L (7,8,9)

337064
13 ECO-PU

3.810 Kč

2.670 Kč

Automatický plastový dávkovač
dezinfekčního gelu s infračerveným
senzorem
– Kapacita: 1000 ml
– Kontrolka LED informuje o nízké úrovni nabití baterie
– Baterie: 6x 1,5V AA (nejsou součástí balení)
– Lze připevnit ke zdi
– Lze použít se stojanem 7120

Dostupné velikosti: 10
Normy: EN388:3143

12x
335026

7121

– Plyšová vnitřní část
– Horní část z oranžového a žlutého reﬂexního
polyesteru
– Chránič kloubu s reﬂexním pruhem
– Palec je šitý jako „ven“ z ruky, není uspořádán podél
ostatních prstů
– Pletená manžeta

25 Kč

GA 734

190 Kč
Rukavice GA 734 z PVC

20 Kč

Bezešvé rukavice polyester/polyurethan
– Vnitřní část je pokryta polyuretanem
– Levný model
– Vynikající obratnost a hmatová citlivost
– Lehké, ohebné s vynikající odolností proti otěru a
opotřebení
– Ergonomický design pro pohodlné nošení
– Manžeta zápěstí a částečně prodyšná horní část
– Barva: bílá
Dostupné velikosti: 8, 10
Normy: EN388:3131

UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

146 Kč

– Vnitřní bavlněná podšívka pro vyšší komfort
v chladných podmínkách
– Ergonomický tvar pro větší pohodlí a obratnost
– Antibakteriální úprava Sanitized®
– Délka - cca 26 cm
– Pletená manžeta s širokým okrajem –
chránící zápěstí před chladem
– Barva hnědá/oranžová
Dostupné velikosti: 9,5
NORMY: EN 388:3121, EN 511: 111
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337777
HOT GRIP

221 Kč

353049

171 Kč

SONORA

34 Kč
Rukavice máčené v NBR,
žluto-bílé

Bezešvé nylon-elastan/
termoplastické rukavice

24 Kč

– Dlaň, prsty a klouby máčené v nitril-butadienovém
kaučuku NBR
– Levný model
– Lehká váha
– Dobrá odolnost proti otěru
– Manžeta zápěstí a částečně prodyšná
horní část

– Vysoce ﬂexibilní nylon-elastanové vložky
– Dlaň a prsty jsou potaženy patentovaným
termoplastickým materiálem poslední generace,
který nabízí bezkonkurenční lehkost a uchopení
ve srovnání s podobnými potahovými
materiály jako je silikon nebo PVC
– Prodyšné otvory na boční straně prstů, které zajišťují
vynikající ﬂexibilitu a zamezují pocení rukou

Dostupné velikosti: 8, 9, 10, 11
Normy: EN388:4131

– Vynikající odolnost proti oděru a roztržení
– Ochrana po omezenou dobu před kontaktem s teplem
(max. 250 ° C)
– Ergonomický a bezešvý design pro lepší komfort
– Elastický pletený úplet na zápěstí
– Odvětrávaná horní část rukavic
– Barva: červená/černá
Velikosti: 8, 9, 10
Normy: EN 407: X2XXXX, EN 388: 3131X

353091

350034
7032

148 Kč

106 Kč

Rukavice máčené v NBR
(nitril-butadienový kaučuk), modré
– Plně máčené v nitril-butadienovém kaučuku NBR
– S antibakteriální úpravou Sanitized®
– Výborná odolnost vůči oděru, mastnotě a oleji,
uhlovodíkům a nečistotám
– Délka cm 27
– Bavlněná manžeta zápěstí máčená v NBR
Dostupné velikosti: 9, 10
Normy: EN388:4111

350050
GOBI

100 Kč
Rukavice máčené v NBR,
žluto-bílé

65 Kč

– Dlaň, prsty a klouby máčené v nitril-butadienovém
kaučuku NBR
– Mírně drsné na vnější straně
– S antibakteriální úpravou Sanitized®
– Výborná odolnost vůči oděru, mastnotě a oleji,
uhlovodíkům a nečistotám
– Vysoká pružnost
– Manžeta zápěstí a částečně prodyšná horní část
Dostupné velikosti: 8, 9
Normy: EN388:4111

UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

133 Kč

NITRAN 196 Kč
TOTAL GRIP
Bezešvé rukavice z nylonu a elastanu
s povlakem z nitrilové pěny, černé

– Plně pokryté nitrilovou pěnou NTF ™(Nová
technologie) pro vynikající přilnavost v suchém
a mokrém prostředí nebo v kontaktu s mastnými
povrchy a pro zvýšení odolnosti protiotěru a trhlinám
– S antibakteriální úpravou Sanitized®
– Tečky na dlaních vylepší úchop a také odolnost proti
opotřebení
– Ergonomický tvar zaručuje pohodlné nošení
– Pletená manžeta pevně drží ruku
Dostupné velikosti: 9, 10, 11
Normy: EN388:4141

30

353073

19 Kč

353118

99 Kč

355115
EKO 400

43 Kč

13 ECO-NBR 27 Kč
Bezešvé rukavice polyester/ nitril,
šedo-bílé

994 OIL
128 Kč
Bezešvé rukavice z nylonu
s povlakem z nitrilu, černo-modré

56 Kč
Bezešvé rukavice polyester/bavlna
máčené v latexu, žluto-oranžové

– Dlaň a prsty máčené v nitrilu pro odolnost vůči oleji,
mastnotě a kapalině
– Levný model
– Výborná odolnost proti otěru
– Ergonomický design pro pohodlné nošení
– Manžeta zápěstí a částečně prodyšná horní část

– Dlaň, prsty a klouby máčené v nitril
– Dlaň potažena další vrstvu mikroporézního nitrilu,
který poskytuje vynikající úchop i v přítomnosti oleje
nebo maziva
– Výborná odolnost proti otěru a opotřebení
– Manžeta zápěstí

– Dlaň a prsty máčené v latexu
– Zvláštní povrchová úprava pro lepší úchop v suchém
a mokrém prostředí
– Levný model
– Ergonomický design pro pohodlné nošení
– Manžeta zápěstí a částečně prodyšná horní část

Dostupné velikosti: 8, 9, 10
Normy: EN388:4131

Dostupné velikosti: 8, 9, 10
Normy: EN388:4121

Dostupné velikosti: 9, 10
Normy: EN388:2243

362016
9 TH

355127

355122

136 Kč

POWERGRAB®
THERMO 3/4 225 Kč
Bezešvé rukavice polyester/akryl
máčené v latexu, šedo-žluté

– Speciální akryl-polyesterová tepelná vložka pro
vynikající ochranu před chladem
– Dodatečná povrchová úprava (prsty a klouby)
pro větší ochranu proti tekutinám a nečistotám
– Dlaň a prsty máčené v latexu s technologií
Microﬁnish® pro vynikající úchop v suchém mokrém
prostředí
– Palec je plně máčený v latexu pro větší ochranu
nejzranitelnější část ruky
– Ergonomický tvar zaručuje pohodlné nošení
– Manžeta zápěstí

76 Kč

110 Kč
Rukavice z hovězí kůže, světle šedé

127 Kč

POWERGRAB®
THERMO
190 Kč
Bezešvé rukavice polyester/akryl
máčené v latexu, jasně oranžovo-hnědé
– Speciální akryl-polyesterová tepelná vložka pro
vynikající ochranu před chladem
– Dlaň a prsty máčené v latexu s technologií
Microﬁnish® pro vynikající úchop v suchém
a mokrém prostředí
– Palec je plně máčený v latexu pro větší ochranu
nejzranitelnější část ruky
– Ergonomický tvar zaručuje pohodlné nošení
– Manžeta zápěstí a částečně prodyšná horní část
Dostupné velikosti: 7, 8,9, 10, 11
Normy: EN388:2231, EN511:01X

Dostupné velikosti: 9, 10
Normy: EN388:2121, EN511:01X

– Rukavice jsou z hovězí kůže (štípenky)
– Dlaň, palec a ukazováček jsou zesíleny
– Palec je šitý jako „ven“ z ruky, není uspořádán podél
ostatních prstů
– Ochranná manžeta 7 cm z hovězí kůže
Dostupné velikosti: 10
Normy: EN388:4122

368021
204 CM 14

109 Kč

161 Kč
Rukavice z ovčí kůže a bavlněné
tkaniny, bílé
– Dlaň a prsty jsou z ovčí kůže
– Horní část z bavlněné tkaniny
– Manžeta zápěstí
Dostupné velikosti: 10
Normy: EN 388:2111

UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH
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360018

76 Kč

P85
113 Kč
Rukavice z hovězí kůže a bavlněné
tkaniny, šedo-žluté

– Vysoká kvalita
– Dlaň, klouby, konečky prstů (zcela palec
a ukazováček) jsou chráněny nejkvalitnější prodyšnou
a odolnou hovězí kůží (štípenkou)
– Horní část z bavlněné tkaniny
– Podšívka dlaně ve vnitřní části rukavice
– Palec je šitý jako „ven“ z ruky, není uspořádán podél
ostatních prstů
– Vysoká odolnost proti roztržení
– Vnitřní pružná manžeta
– Ochranná manžeta z bavlněné tkaniny

360025
32 TOP

89 Kč

63 Kč

Rukavice z hovězí kůže a tkaniny,
šedo-zelené
– Dlaň, klouby, konečky prstů (zcela palec
a ukazováček) jsou chráněny nejkvalitnější prodyšnou
a odolnou hovězí kůží (štípenkou)
– Horní část z tkaniny
– Podšívka dlaně ve vnitřní části rukavice
– Palec je šitý jako „ven“ z ruky, není uspořádán podél
ostatních prstů
– Vysoká odolnost proti roztržení
– Vnitřní pružná manžeta
– Ochranná manžeta z bavlněné tkaniny

368050
O15/B

– Lícová hovězí kůže
– Palec a ukazováček jsou zesíleny
– Horní část z džínové tkaniny
– Palec je šitý jako „ven“ z ruky, není uspořádán podél
ostatních prstů
– Vysoká odolnost proti roztržení
– Vnitřní pružná manžeta
– Ochranná manžeta z bavlněné tkaniny
Dostupné velikosti: 10
Normy: EN388:2122

Dostupné velikosti: 10
Normy: EN388:3134

Dostupné velikosti: 10
Normy: EN388:3143

376050
BALL

360022
275RJ

112 Kč

169 Kč
Rukavice z hovězí kůže a džínové
tkaniny, bílo-modrá

361047
53 Kč

71 Kč
Rukavice z hovězí kůže a džínové
tkaniny, šedé (světlo-tmavé)

– Dlaň, klouby, konečky prstů (zcela palec
a ukazováček) jsou chráněny nejkvalitnější
prodyšnou a odolnou hovězí kůží (štípenkou)
– Horní část z džínové tkaniny
– Podšívka dlaně ve vnitřní části rukavice
– Palec je šitý jako „ven“ z ruky, není
uspořádán podél ostatních prstů
– Vysoká odolnost proti roztržení
– Vnitřní pružná manžeta
– Ochranná manžeta z bavlněné tkaniny

45 TOP

158 Kč

188 Kč
Kožené svářečské rukavice - americký
střih, červené
– Velmi kvalitní
– Ohnivzdorná tkanina uvnitř
– Palec je šitý jako „ven“ z ruky, není uspořádán podél
ostatních prstů
– Vnitřní švy
– Ochranná manžeta 14 cm z kravské kůže s plátnem
uvnitř
– Ochrana před kontaktním teplem (max. 250 ° C)
– Ideální pro svářeče
– V souladu s normou EN 12477 - typ A
Dostupné velikosti: 10
Normy: EN 388:3143, EN 407 423X4X, EN 12477 TYP A

Dostupné velikosti: 10
Normy: EN388: 4143

UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

103 Kč

146 Kč
Rukavice z ovčí kůže a bavlněné
tkaniny

– Dlaň, konečky prstů (zcela palec a ukazováček) jsou
z ovčí kůže
– Horní část z bavlněné tkaniny
– Nastavitelná manžeta pomocí suchého zipu
Dostupné velikosti:

376050/8 – barva bílo-modrá
376050/9 – barva bílo-žlutá
376050/10 – barva bílo-červená
376050/11 – barva bílo-černá
Normy: EN 388:2111
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380021
MONTONE

56 Kč

386062

88 Kč

TITAN MICRO 103 Kč
74 Kč
Rukavice z ovčí kůže a bavlněné tkaniny, Rukavice z mikrovlákna-akrylu,
bílé
šedo-modré
– Dlaň a prsty jsou z ovčí kůže
– Horní část z bavlněné tkaniny
– Manžeta zápěstí

– Měkká a lehká dlaň z mikrovlákna
– Horní část z akrylu
– Palec je šitý jako „ven“ z ruky, není uspořádán podél
ostatních prstů
– Vnitřní elastická manžeta
– Vyztužený ukazováček

Dostupné velikosti: 9, 10
Normy: EN 388:2111

Dostupné velikosti: 8, 9, 10
Normy: EN 388:1211

388044
320 Kč

273 Kč

Technické rukavice se syntetickou
tkaninou
– Pletená polyesterová rukavice impregnovaná
polyuretanem s protiskluzovou úpravou
(diamantový vzor)
– Polyester-elastanový prodyšný svršek
– Reﬂexní vložky na horní straně rukavic zajišťují
bezpečnost tím, že zvyšují viditelnost uživatele
– Elastické vložky polyester / Lycra® mezi prsty zvyšují
komfort používání
– Nastavitelná pletená manžeta se suchým zipem
– Barva: černá/ žlutá
Dostupné velikosti: 9, 10
Normy: EN 420

388042
TT 1015

381 Kč

264 Kč

Technické rukavice vyrobené ze
syntetického materiálu, černé
– Dlaň, konečky prstů (zcela palec a ukazováček) jsou
máčené v PU
– Horní část z prodyšného Polyester-elastanu
– Reﬂexní prvky pro zvýšení pasivní viditelnosti
– Vnitřní pružná manžeta
– Nastavitelná manžeta pomocí suchého zipu
Dostupné velikosti: 9, 10

388040

239 Kč

280 Kč
Technické rukavice se syntetickou
tkaninou
– Vnitřní část rukavice je vyrobena
z jemného a lehkého mikrovlákna
– Polyester-elastanový prodyšný svršek
– Elastické vložky polyester / Lycra®
mezi prsty zvyšují komfort používání
– Vnitřní elastická manžeta
– Barva: žlutá/šedá
Dostupné velikosti: 8, 9
Normy: EN 420

PU2103

16 Kč

PU-NY-FD2 34 Kč
Bezešvé nylonové rukavice v PU

Přesné výkony. Menší montáže, montáže nábytku.
Doporučené pro jakékoliv jednodušší nebo středně
náročné operace v suchém prostředí
s vysokou obratností. PU dlaň poskytuje antistatickou
ochranu.
Materiály: Polyester, PU
OMEZENÉ MNOŽSTVÍ
Jsou rukavice omyvatelné: ne
Dostupné velikosti: L
Normy: EN420, EN388:3121

SK2102

26 Kč

LATEX51 Kč
-JYDO1
Bezešvé rukavice máčené v latexu.
Pro práci s trnitými keři
HLAVNÍ OCHRANNÉ VLASTNOSTI:
– Latexový povlak zajišťuje dobrou přilnavost
v suchém i mokrém prostředí

Materiály: Latex, Polyester OMEZENÉ MNOŽSTVÍ
Jsou rukavice omyvatelné?: ne
Dostupné velikosti: L, XL
Normy:
EN 388: 2243, EN 420

UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

SL7250
BABILON

210 Kč

119 Kč

Dámské zahranické rukavice, vnitřní část
ze syntetické kůže Protech, a svrchní
část z prodyšného a elastického
materiálu Bignet Jednoduše a elegantně
zdobené květinovým vzorem
HLAVNÍ OCHRANNÉ FUNKCE:
– Neuvěřitelně pohodlné a elegantní, navržené tak, aby
jejich užívání bylo příjemné samo o sobě.
– Mají zvýšenou odolnost proti otěru.
– Roztažitelné se skvělým střihem zároveň poskytují
ochranu proti poškrábání jemné dámské pokožky
Materiál: Protech, Bignet
Pratelné: ano
Normy: neaplikovatelné

OMEZENÉ MNOŽSTVÍ

SL7250L – LILA
Dostupné velikosti: M, L, XL

SL7250W – WARM RED
Dostupné velikosti: M, L

